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พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

 
ข้อใดคือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ก. รัฐมนตรีว่ำกำรทบวง        
ข. รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรทบวง 
ค. เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ดู ม.๔ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ม.๔   
สังเกต : เลขำนุกำรรัฐมนตรี  มี  ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
 
ข้อใดคือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ก. รัฐมนตรีว่ำกำรทบวง        
ข. รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรทบวง 
ค. เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ดู ม.๔ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ม.๔   
สังเกต  :  เลขำนุกำรรัฐมนตรี  มี  ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
 
ข้อใดคือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ก.   นำยกรัฐมนตรี 
ข.   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
ค.   รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ดู ม.๔ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ม.๔   
ข้อใดไม่ใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ก.   รัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
ข.   รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง 
ค.   สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ง.   ไม่มีข้อถูก 
ตอบ  ง.  ทุกตัวเลือกเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง   (ดู ม.๔ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ม.๔)  
 
ข้อใดไม่ใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ก.  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ข.  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ค.  นำยอ ำเภอ 
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ทุกตัวเลือกไม่ใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  (ดู ม.๔ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ม.๔) 
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ข้อใดไม่ใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ก. ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี 
ข. ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี 
ค. ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ง. ที่ปรึกษำรัฐมนตรี 
ตอบ   ง.   รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีนั้น ไม่มีและไม่ใช่ต ำแหน่งของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  (ดู ม.๔ 

และ พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ม.๔) 
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มำตรำ ๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองได้แก่บุคคลซึ่งรับรำชกำรในต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง ดังต่อไปนี้ 
(๑) นำยกรัฐมนตรี                    
(๘) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี             
(๑๑) เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
(๑๒) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง 
(๑๖) ประจ ำส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
(๒) รองนำยกรัฐมนตรี              
(๙) ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี 
(๔) รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
(๑๓) โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(๑๔) รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(๑๕) เลขำนุกำรรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง   
(๖) รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง    
(๑๗) เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
(๑๘) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
(๕) รัฐมนตรีว่ำกำรทบวง        
(๗) รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรทบวง 
(๑๙) เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
(๒๐) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองซึ่งมิใช่รัฐมนตรีจะมีจ ำนวนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติน้ี 
 
พนักงำนไต่สวน ต้องแต่งต้ังจำกบุคคลตำมข้อใด 
ก. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร 
ข. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติกำรพิเศษ 
ค. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติกำร 
ง. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งด ำรงต ำแหน่งระดับท ำงำน 
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ตอบ  ก.   สังเกต : แต่งต้ังจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  ดังนั้น  ต้องดูว่ำระดับ
ช ำนำญกำรหรือเทียบเท่ำข้ึนไปมีระดับใดบ้ำง เพรำะข้อสอบอำจจะน ำมำลวงได้ 

 
 
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ

อย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งที่ตนมิได้มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือ
หน้ำที ่ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ 

ในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำ

มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งที่ตนมิได้มี

ต ำแหน่งหรือหน้ำที่น้ัน 

ปฏิบัต ิ
หรือ 

ละเว้นกำรปฏิบัต ิ
อย่ำงใด 

ในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ 

ปฏิบัต ิ
หรือ 

ละเว้นกำรปฏิบัต ิ
อย่ำงใด 

 

“ทุจริตต่อหน้าที่” 

ทั้งนี ้
เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ 

ส ำหรับ 
ตนเอง   หรอื   ผู้อื่น 
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“ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ” หมำยควำมว่ำ กำรที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้ยื่นเม่ือพ้นจำกต ำแหน่งมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินที่ ได้ยื่นเม่ือเข้ำรับ
ต ำแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ร่่ารวยผิดปกติ” หมำยควำมว่ำ กำรมีทรัพย์สินมำกผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนมำกผิดปกติหรือกำรมีหนี้สินลดลงมำก

ผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมำโดยไม่สมควร สืบเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ 
 
ข้อใดไม่ได้หมำยควำมว่ำ “ร่ ำรวยผิดปกต”ิ 
ก.   มีทรัพย์สินมำกผิดปกติสืบเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ 
ข.   มีหนี้สินมำกข้ึนผิดปกติสืบเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ 
ค.   ได้ทรัพย์สินมำโดยไม่สมควรสืบเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที ่
ง.   มีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนมำกข้ึนผิดปกติสืบเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ 
ตอบ  ข.    ดู ม.๔  “ร่ ำรวยผิดปกต”ิ  คือ  
๑. มีทรัพย์สินมำกผิดปกติ   
    (ทรัพย์สิน – มำก  ไม่ใช่  *ทรัพย์สิน – น้อยลง/ลดลง(แสดงว่าจนลง)) 
๒. มีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนมำกผิดปกติ  
    (ทรัพย์สิน - เพ่ิม  ไม่ใช่  *ทรัพย์สิน – น้อยลง/ลดลง(แสดงว่าจนลง)) 
๓. มีหนี้สินลดลงมำกผิดปกติ  
    (หน้ีสิน – ลดลง   ไม่ใช่  *หน้ีสิน – เพ่ิมข้ึน/มำกข้ึน(แสดงว่าจนลง))  
๔. ได้ทรัพย์สินมำโดยไม่สมควร  
    (*ไม่เกี่ยวว่ำทรัพย์สินจะเพ่ิมหรือลด)  
ทั้ง  ๑. – ๔.  ต้องสืบเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ 
 

มีกำรเปลี่ยนแปลง 
ในลักษณะที่ 

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   หรือ   หน้ีสินลดลงผิดปกติ 
(ตอนพ้นต่ำงจำกบัญชีตอนเข้ำ) 

 

ตอนพ้นด ำรงต ำแหน่ง ยื่นบัญชีไว้ 
 

ตอนเข้ำด ำรงต ำแหน่ง ยื่นบัญชีไว ้

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 

(เข้ำ – ออก) 
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ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คือบุคคลตำม
ข้อใด  

ก.  ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ข.  นำยกรัฐมนตรี 
ค.  ประธำนศำลฎีกำ 
ง.  ประธำนรัฐสภำ 
ตอบ  ก.  ดู ม.๕  
 
ข้อใดเป็นชื่อเรียกย่อของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ก. “คณะกรรมกำร ปปช.” 
ข. “คณะกรรมกำร ป.ป.ช.”  
ค. “ป.ป.ช.” 
ง. “ปปช.” 
ตอบ  ข.   ดู ม.๖ 
 
ผู้ใดมีอ ำนำจแต่งต้ัง คณะกรรมกำร ปปช. 
ก.  พระมหำกษัตริย์ 
ข.  รัฐสภำ 
ค.  วุฒิสภำ 
ง.  คณะกรรมกำรสรรหำ 
ตอบ ก.    ดู. ม.๖ ,รธ.๕๐ ม.๒๔๖ ว.๑ 
คณะกรรมกำร ปปช. มีกี่คน 
ก.  ๓ คน 
ข.  ๕ คน 
ค.  ๗ คน 
ง.  ๙ คน 
ตอบ ง.   ดู ม.๖ ,รธ.๕๐ ม.๒๔๖ ว.๑ 
 
ให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำรแต่งต้ังประธำนกรรมกำร ปปช. 
ก.  นำยกรัฐมนตรี 
ข.  ประธำนรัฐสภำ 
ค.  ประธำนวุฒิสภำ 
ง.  ประธำนคณะกรรมกำรหำหำ 
ตอบ ค.   ดู ม.๖ ,รธ.๕๐ ม.๒๔๖ ว.๑ 
 
ให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำรแต่งต้ังประธำนกรรมกำร ปปช. 
ก.  นำยกรัฐมนตรี 
ข.  ประธำนรัฐสภำ 
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ค.  ประธำนวุฒิสภำ 
ง.  ประธำนคณะกรรมกำรหำหำ 
ตอบ ค.   ดู ม.๖,รธ.๕๐ ม.๒๔๖ ว.๔ 
 
เม่ือกรรมกำรสรรหำได้เลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมกำร ปปช. ครบแล้ว ให้ประธำนวุฒิสภำเรียกประชุมวุฒิสภำเพ่ือมีมติให้ควำม

เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรคัดเลือกภำยในกี่วัน 
ก.  ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเลือก 
ข.  ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรำยชื่อ 
ค.  ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือก 
ง.  ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรำยชื่อ 
ตอบ  ข.   รธ.๕๐ ม.๒๔๖ ว.๓ ,ม.๒๐๖(๒) 
 
ต ำแหน่งตำมข้อใดไม่ใช่กรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำร ปปช. 
ก.  ประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ  
ข.  ประธำนศำลปกครองสูงสุด ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ค.  ประธำนวุฒิสภำ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
ตอบ  ง.   ดู ม.๗ ,รธ.๕๐ ม. ๒๔๖ วรรคสำม 
 
ผู้ใดเป็นประธำนกรรมกำรหำคณะกรรมกำร ปปช. 
ก.  ประธำนศำลฎีกำ  
ข.  ประธำนศำลปกครองสูงสุด  
ค.  ประธำนวุฒิสภำ  
ง.  ผู้ที่ได้รับเลือก 
ตอบ  ง.   ดู ม.๗ ,รธ.๕๐ ม. ๒๔๖ วรรคสำม และ ม.๒๐๖(๑) 
 
ข้อใดไม่ใช่กรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำร ปปช. 
ก.  ประธำนรัฐสภำ 
ข.  ผู้น ำฝ่ำยรัฐบำล 
ค.  ผู้น ำศำลฎีกำ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.    ดู ม.๗,รธ.๕๐ ม. ๒๔๖ วรรคสำม 
 
ข้อใดคือหน้ำที่ของกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำร ปปช. 
ก.  สรรหำ 
ข.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับเลือก ๙ คน 
ค.  จัดท ำควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.   ดู ม.๗,รธ.๕๐ ม. ๒๔๖ วรรคสำม และ ม.๒๐๖(๑) 
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คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำร ปปช. ต้องประกอบด้วยจ ำนวนเท่ำไร 
ก.  ๕ คน 
ข.  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
ค.  ๓ คน 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.   คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วย ๕ คน ตำมมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง “....หรือในกรณีที่ไม่มีกรรมกำรในต ำแหน่งใดหรือ

มีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำกรรมกำรที่เหลืออยู่นั้นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งให้คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำรที่
เหลืออยู่...” ดังนั้นกรรมกำรสรรหำ ๓ คน ก็คือจ ำนวนมำกกว่ำกึ่งหนึ่งนั่นเอง ดู ม.๗ (๑) 

 
ต้องสรรหำกรรมกำร ปปช. ให้เสร็จภำยในเวลำใด 
ก.  ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีเหตุท ำให้ต้องมีกำรเลือกบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ข.  ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ค.  ภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่มีเหตุท ำให้ต้องมีกำรเลือกบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ง.  ภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกำศพระรำชกฤษฎีกำ 
ตอบ  ก.   ดู ม.๗ 
 
ข้อใดเป็นกำรลงมติในกำรคัดเลือกกรรมกำร ปปช.ได้อย่ำงถูกต้อง 
ก.  ลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ข.  ลงคะแนนโดยตรง 
ค.  ลงคะแนนโดยตรงและเปิดเผย 
ง.  ลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ตอบ  ก.    ดู ม.๗ 
 
ข้อใดเป็นกำรลงมติในกำรคัดเลือกกรรมกำร ปปช.ได้อย่ำงถูกต้อง 
ก. ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ข. ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๕ ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ค. ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๕ ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ง. ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ตอบ    ง.   ดู ม.๗(๑) “.....มติในกำรคัดเลือกดังกล่ำวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ

จ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่....” 
 
ผู้ใดคือผู้ที่ได้รับกำรสรรหำให้เป็นกรรมกำร ปปช.  
ก.  ผู้ที่กรรมกำรสรรหำมีมติ ๒ ใน ๓ ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ข.  ผู้ที่กรรมกำรสรรหำมีมติ ๒ ใน ๔ ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ค.  ผู้ที่กรรมกำรสรรหำมีมติ ๑ ใน ๓ ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ง.  ผู้ที่กรรมกำรสรรหำมีมติ ๓ ใน ๕ ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 
ตอบ  ก.    ดู ม.๗ 
 



8 
 

เม่ือประธำนกรรมกำรสรรหำเสนอบัญชีรำยชื่อกรรมกำร ปปช.ให้ประธำนวุฒิสภำแล้ว  ประธำนวุฒิสภำต้องเรียกประชุม
วุฒิสภำเพ่ือมีมติให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรคัดเลือกนั้นตำมข้อใด 

ก.  ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับรำยชื่อ 
ข.  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรำยชื่อ 
ค.  ภำยในส่ีสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับรำยชื่อ 
ง.  ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรำยชื่อ 
ตอบ  ข. ดู ม.๑๗(๒)   
 
เม่ือประธำนกรรมกำรสรรหำเสนอบัญชีรำยชื่อกรรมกำร ปปช.ให้ประธำนวุฒิสภำแล้ว  ประธำนวุฒิสภำต้องเรียกประชุม

วุฒิสภำเพ่ือมีมติ ปรำกฏว่ำวุฒิสภำไม่เห็นชอบบำงรำยชื่อ ประธำนวุฒิสภำจึงส่งรำยชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมกำรสรรหำพร้อมด้วย
เหตุผลเพ่ือให้ด ำเนินกำรสรรหำใหม่  ดังนี้ ต้องสรรหำใหม่ให้แล้วเสร็จภำยในกี่วัน  

ก. ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ข. ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ค.ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ง. ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ตอบ  ค.   ดู ม.๑๗(๒)  ไม่ว่ำวุฒิสภำจะไม่เห็นชอบทั้งหมดหรือบำงส่วน ก็ให้ส่งรำยชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมกำรสรรหำ

พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือให้ด ำเนินกำรสรรหำใหม่ หำกคณะกรรมกำรสรรหำไม่เห็ นด้วยกับวุฒิสภำ และมีมติยืนยันตำมมติเดิมด้วย
คะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรำยชื่อนั้นให้ประธำนวุฒิสภำน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ำมติที่ยืนยันตำมมติเดิมไม่เป็น
เอกฉันท์ให้เร่ิมกระบวนกำรสรรหำใหม่ ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 

 
ถ้ำวุฒิสภำไม่เห็นชอบบำงรำยชื่อและประธำนวุฒิสภำได้ส่งรำยชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมกำรสรรหำพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือให้

ด ำเนินกำรสรรหำใหม่ และคณะกรรมกำรสรรหำไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภำ และมีมติยืนยันตำมมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์  ดังนี้ ให้เริ่ม
กระบวนกำรสรรหำใหม่ให้แล้วเสร็จภำยในกี่วัน  

ก. ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ข. ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ค.ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ง. ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ตอบ  ค.   ดู ม.๑๗(๒)  หำกคณะกรรมกำรสรรหำไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภำ และมีมติยืนยันตำมมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่ง

รำยชื่อนั้นให้ประธำนวุฒิสภำน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ำมติที่ยืนยันตำมมติเดิม ไม่เป็นเอกฉันท์ให้เริ่ม
กระบวนกำรสรรหำใหม่ ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว 

 
ถ้ำหำกไม่ปรำกฏสำเหตุท่ีท ำให้กำรสรรหำกรรมกำร ปปช. ได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด  ข้อใดถูกต้อง  
ก.  ให้ที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำแต่งต้ังผู้พิพำกษำในศำลฎีกำซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้พิพำกษำศำลฎีกำจ ำนวนสำมคน  เป็น

กรรมกำรสรรหำเพ่ือด ำเนินกำรสรรหำแทน 
ข.  ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดจ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำรสรรหำเพ่ือ

ด ำเนินกำรสรรหำแทน  
ค.  ทั้ง ก. และ ข. ถูก 
ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
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ตอบ   ค.  ดู ม.๑๗ ว.๒ 
 
กรรมกำร ปปช.ที่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นกรรมกำรเร่ิมปฏิบัติหน้ำที่ได้เม่ือใด 
ก. เม่ือได้ลำออกจำกข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบ  
ข. เม่ือได้ลำออกจำกกรรมกำรหรือที่ปรึกษำของรัฐวิสำหกิจภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบ  
ค. เม่ือเลิกประกอบวิชำชีพอิสระอื่นใดภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบ  
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ดู ม.๑๑,รธ.๕๐ม.๒๔๖ วรรคสำม ประกอบ ม.๒๐๗  
กรรมกำร ปปช.พ้นจำกต ำแหน่งในกรณีใดต่อไปนี้ 
ก. ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีกำรรอกำรลงโทษ 
ข. มีอำยุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
ค. วุฒิสภำมีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ง.  ดู รธ.ม.๒๐๙(๑)(๖)(๗) ,๒๗๔ ว.๓  
 
กรรมกำร ปปช. พ้นต ำแหน่งตำมข้อใด 
ก.  มีอำยุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
ข.  เคยเป็นรัฐมนตรี 
ค.  วุฒิสภำลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๕ ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ให้พ้นต ำแหน่ง 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก.    เคยเป็น รมต. คือคุณสมบัติ ส่วนมติให้พ้นจำกต ำแหน่งจะต้อง ๓ ใน ๔ (ดู ม.๑๖) 
 
กรรมกำร ปปช. พ้นต ำแหน่งตำมข้อใด 
ก.  เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
ข.  วุฒิสภำมีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๕  
ค.  อยู่ระหว่ำงรอกำรลงโทษ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ม.๑๓(๖),มำตรำ ๒๔๗  วรรคสำม ,๒๐๙(๗) 
 
กรรมกำร ปปช. มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละกี่ปี 
ก. ๙ ปี 
ข. ๗ ปี 
ค. ๖ ปี 
ง. ๔ ปี 
ตอบ  ก.  ดู ม.๑๒ ,รธ.๕๐ ม.๒๔๗  // กรรมกำร ปปช. มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเก้ำปีนับแต่วันที่พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

และให้ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว 
 
กรณีใดท่ี กรรมกำร ปปช. จะต้องพ้นจำกต ำแหน่งไปปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
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ก. กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ข. กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ค. กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ก.   เหตุผล  : ดู ม.๑๒,รธ.๕๐ ม.๒๔๗ กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระเท่ำน้ันที่กรรมกำร ปปช.จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป  

กำรพ้นจำกต ำแหน่งในกรณีอื่นไม่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
 
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระต้องปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปเป็นระยะเวลำตำมข้อใด 
ก. จนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่จะได้รับเลือก 
ข. จนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 
ค. จนกว่ำวุฒิสภำจะได้มีมติรับรอง 
ง. จนกว่ำกรรมกำรสรรหำมีมติเห็นชอบ 
ตอบ   ข.  ด. ม.๑๒ ,รธ.๕๐ ม.๒๔๗  
 
เม่ือกรรมกำร ปปช. พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้ด ำเนินกำรสรรหำภำยในกี่วันนับแต่วันพ้นจำกต ำแหน่ง 
ก.  ๓๐ วัน 
ข.  ๔๐ วัน 
ค.  ๖๐ วัน 
ง.  ๙๐ วัน 
ตอบ ก.   ม.๑๔ วรรคหนึ่ง “เม่ือกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ให้เร่ิมด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่พ้นจำก

ต ำแหน่ง”  กล่ำวคือ พ้นจำกต ำแหน่งคนเดียวหรือหลำยคนก็ได้ หรือแม้แต่จะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระก็ตำม 
 
เม่ือกรรมกำร ปปช. พ้นจำกต ำแหน่งนอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระให้ด ำเนินกำรสรรหำภำยในกี่วัน 
ก.  ๓๐ วัน 
ข.  ๔๐ วัน 
ค.  ๖๐ วัน 
ง.  ๙๐ วัน 
ตอบ ก.   ดู ม.๑๔ วรรคสอง “ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๓ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๗ มำใช้บังคับโดย

อนุโลม”  กล่ำวคือ กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๓ เป็นกรณีพ้นจำกต ำแหน่งนอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ เช่น ตำย 
ลำออก เป็นต้น ก็ให้ด ำเนินกำรสรรหำภำยใน ๓๐ วัน ตำมมำตรำ ๗  

 
ในกรณีที่กรรมกำร ปปช. พ้นจำกต ำแหน่งในระหว่ำงที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภำ ให้ด ำเนินกำรสรรหำภำยในกี่วัน 
ก. ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภำ 
ข. ๓๐ วัน นับแต่วันวุฒิสภำได้รับรำยชื่อ 
ค. ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 
ง. ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องสรรหำ 
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ตอบ  ก. ดู ม.๑๔ วรรคสำม “ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งในระหว่ำงที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภำ ให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภำ”  ไม่ว่ำกรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งคนเดียวหรือหลำยคนพร้อมกัน 
หรือแม้แต่พ้นเพรำะครบวำระก็ตำมแต่เป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งในระหว่ำงที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภำ 

 
บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมกำร ปปช. จะเปิดเผยได้แต่เฉพำะกรณีใด 
ก. เฉพำะกรณีที่ต้องด ำเนินกำรให้ประธำนวุฒิสภำจัดให้มีกำรตรวจสอบบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของ ปปช.  
ข. เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีหรือกำรวินิจฉัยชี้ขำด และได้รับกำรร้องขอจำกศำลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ

คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
ค. กรณีที่เจ้ำของบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีกำรเปิดเผย ซึ่งในกรณีนี้ให้ประธำนวุฒิสภำประกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ดู ม.๑๕ วรรคสองและวรรคสำม 
 
กรรมกำร ปปช. คนใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อประธำนวุฒิสภำภำยในเวลำที่

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก ำหนด  ต้องห้ำมมิให้ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเวลำกี่ปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 
ก. ๑๐ ปี 
ข. ๗ ปี 
ค. ๕ ปี 
ง. ๓ ปี 
ตอบ  ค.  ดู ม.๕ 
 
กรรมกำร ปปช. ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ใด 
ก. คณะกรรมกำร ปปช. 
ข. นำยกรัฐมนตรี 
ค. ประธำนวุฒิสภำ 
ง. ประธำนรัฐสภำ 
ตอบ  ค.  ดู ม.๑๕ 
 
 
 
กรรมกำร ปปช. ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลใดบ้ำง 
ก. คู่สมรส 
ข. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  
ค. บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมำยให้ครอบครองหรือดูแลของทรัพย์สินกรรมกำรไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ  ง.  ดู ม.๑๕ ประกอบ ม.๓๒ 



12 
 

ม.๓๒ “....ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะตำมที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ำรับต ำแหน่งหรือวันที่พ้น
จำกต ำแหน่ง.....ทุกครั้งที่เข้ำรับต ำแหน่งและพ้นจำกต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี ตำมแบบที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด[๓๐] 
(วรรคหนึ่ง) 

ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรำยกำรให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่ำงประเทศ...” (วรรคสอง)  
 
กรรมกำร ปปช. ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินเม่ือใด 
ก. ให้ยืน่ภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันเข้ำรับต ำแหน่ง 
ข. ให้ยื่นภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันพ้นจำกต ำแหน่ง 
ค. ถ้ำตำยก่อนยื่นบัญชีหลังจำกพ้นจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำย 
ง. ถ้ำตำยในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง ให้ยื่นภำยใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำย 
ตอบ    ง.  ดู ม.๑๕ ประกอบ ม.๓๓ 
ก. ให้ยื่นภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันเข้ำรับต ำแหน่ง  ข. ให้ยื่นภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นจำกต ำแหน่ง  ส่วน ค. และ ง. ตำยก่อน

ยื่นบัญชีหลังจำกพ้นจำกต ำแหน่งหรือตำยในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง ยื่นภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำย   
 
กรรมกำร ปปช. คนใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อประธำนวุฒิสภำภำยในเวลำที่

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก ำหนด  ต้องด ำเนินกำรตำมข้อใด 
ก. ให้ประธำนวุฒิสภำเสนอเรื่องให้ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองวินิจฉัยต่อไป 
ข. ห้ำมมิให้ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเวลำห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 
ค. ให้ผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันที่มีค ำวินิจฉัยว่ำมี 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก.    ส่วน ข. และ ค. เป็นผลจำกค ำวินิจฉัยของศำลศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  (ดู ม.๑๕ 

ประกอบ ม.๔๑ โดยอนุโลม) 
 
กรรมกำร ปปช. คนใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อประธำนวุฒิสภำภำยในเวลำที่

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก ำหนดต้องระวำงโทษตำมข้อใด 
ก. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ข. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ค. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ง. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ตอบ  ค. ดู ม.๑๕ ประกอบ ม.๑๑๙  ต้องจงใจไม่ยื่นภำยในเวลำดังกล่ำว 
 
กรรมกำร ปปช. คนใดจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือปกปิด

ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบต้องระวำงโทษตำมข้อใด 
ก. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ข. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ค. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ง. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ตอบ  ง. ดู ม.๑๕ ประกอบ ม.๑๑๙  ต้องจงใจ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb43/%bb43-20-9999-update.htm#_ftn30
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ข้อใดคือเหตุที่จะขอให้กรรมกำร ปปช. พ้นจำกต ำแหน่ง 
ก.  กระท ำกำรขำดควำมเที่ยงธรรม  
ข.  จงใจฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย  
ค.  มีพฤติกำรณ์ที่เป็นกำรเส่ือมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของกำรด ำรงต ำแหน่งอย่ำงร้ำยแรง 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ดู ม.๑๖,รธ.๕๐ ม.๒๔๘ วรรคหนึ่ง 
 
บุคคลตำมข้อใดไม่มีสิทธิขอให้กรรมกำร ปปช.พ้นจำกต ำแหน่งเนื่องจำกมีพฤติกำรณ์ที่เป็นกำรเส่ือมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของกำร

ด ำรงต ำแหน่งอย่ำงร้ำยแรง 
ก.  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในส่ีของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร     
ข.  ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำสองหม่ืนคน 
ค.  สมำชิกวุฒิสภำไม่น้อยกว่ำหนึ่งในส่ีของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
ง.  ไม่มีข้อถูก 
ตอบ  ค.  ๑. กระท ำกำรขำดควำมเที่ยงธรรม ๒.  จงใจฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย ๓.มีพฤติกำรณ์ที่เป็นกำรเส่ือมเสียแก่

เกียรติศักดิ์ของกำรด ำรงต ำแหน่งอย่ำงร้ำยแรง  ผู้มีสิทธิขอให้พ้นจำกต ำแหน่ง ได้แก่ ๑. สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในส่ีของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร หรือ ๒. ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำสองหม่ืนคน ทั้งนี้
ตำมมำตรำ ๑๖ 

ส่วนสมำชิกวุฒิสภำไม่น้อยกว่ำหนึ่งในส่ีของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำมิทธิขอให้ถอดถอนสมำชิกวุฒิสภำ
กันเองได้ ด้วยเหตุตำมมำตรำ ๑๗  ได้แก่ ๑. ร่ ำรวยผิดปกติ ๒. กระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ หรือ  ๓. กระท ำควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ทั้งนี้ตำมมำตรำ ๑๗  

 
 
มติของวุฒิสภำให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงเท่ำไร 
ก. ไม่น้อยกว่ำสำมในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
ข. ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
ค. ไม่น้อยกว่ำสองในส่ีของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
ง. ไม่น้อยกว่ำสำมในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
ตอบ  ข.  ดู ม.๑๖ ,รธ.๕๐ ม.๒๔๘ วรรคสอง 
 
บุคคลใดต่อไปนี้ที่อำจถูกร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
ก. ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงงกำรเมือง 
ข. ผู้อ ำนวยกำร 
ค. ผู้บริหำรระดับสูง 
ง. ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูง 
ตอบ  ก.  ดูมำตรำ ๗๕ วรรคหนึ่ง “กำรกล่ำวหำว่ำผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดร่ ำรวยผิดปกติ ให้

ผู้กล่ำวหำด ำเนินกำรกล่ำวหำต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช......” 
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ข้อใดเป็นมูลเหตุที่จะขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ 
ก. ร่ ำรวยผิดปกต ิ
ข. กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  
ค. กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ 
ง. ทุจริตต่อหน้ำที่ 
ตอบ  ก. ดูมำตรำ ๗๕ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อใดเป็นวิธีกำรกล่ำวหำว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดร่ ำรวยผิดปกติท่ีถูกต้อง 
ก. ท ำด้วยวำจำ 
ข. บัตรสนเท ่
ค. ค ำร้องทุกข์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก.  ดูมำตรำ ๗๖ 
 
ข้อใดเป็นวิธีกำรกล่ำวหำว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดร่ ำรวยผิดปกติท่ีถูกต้อง 
ก. ท ำเป็นค ำร้องทุกข์ 
ข. ท ำเป็นบัตรสนเท ่
ค. ท ำเป็นหนังสือ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ค.   ดูมำตรำ ๗๖ 
 
ในกรณีมีมูลควำมผิดทำงวินัยนั้น  เม่ือคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้พิจำรณำพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผิดแล้วมีมติว่ำผู้ถูก

กล่ำวหำผู้ใดได้กระท ำควำมผิดวินัย ข้อใดถูกต้อง 
ก. ในกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยแก่ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถือว่ำรำยงำนเอกสำรและควำมเห็นของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นส ำนวน

กำรสอบสวนทำงวินัยของคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยตำมกฎหมำยหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ถูก
กล่ำวหำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

ข. ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ ำนำจแต่งต้ังถอดถอนผู้ถูกกล่ำวหำผู้นั้นเพ่ือพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมฐำนควำมผิดท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอีก 

ค. กรณีผู้ถูกกล่ำวหำเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำรให้ถือเอำรำยงำนและเอกสำรของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของส ำนวน
กำรสอบสวนด้วย และเม่ือด ำเนินกำรได้ผลประกำรใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้มีค ำส่ัง
ลงโทษทำงวินัยหรือวันที่ได้มีค ำวินิจฉัยว่ำไม่มีควำมผิดวินัย 

ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ดูมำตรำ ๙๒  
ข้อสังเกต  ง.  กรณีผู้ถูกกล่ำวหำเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ข้ำรำชกำรตุลำ

กำรศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง หรือข้ำรำชกำรอัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร โดยให้ถือเอำรำยงำนและเอกสำรของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของส ำนวนกำรสอบสวนด้วย 
และเม่ือด ำเนินกำรได้ผลประกำรใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้มีค ำส่ังลงโทษทำงวินัย
หรือวันที่ได้มีค ำวินิจฉัยว่ำไม่มีควำมผิดวินัย 
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ในกรณีมีมูลควำมผิดทำงวินัยนั้น  เม่ือคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้พิจำรณำพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผิดแล้วมีมติว่ำผู้ถูก

กล่ำวหำผู้ใดได้กระท ำควำมผิดวินัย ข้อใดถูกต้อง 
ก. ในกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยแก่ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถือว่ำรำยงำนเอกสำรและควำมเห็นของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นส ำนวน

กำรสอบสวนทำงวินัยของคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยตำมกฎหมำยหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ถูก
กล่ำวหำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

ข. ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ ำนำจแต่งต้ังถอดถอนผู้ถูกกล่ำวหำผู้นั้นพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอีก โดยพิจำรณำส่ังลงโทษภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและส่ง
ส ำเนำค ำส่ังลงโทษไปให้ ปปช.ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ออกค ำส่ัง 

ค. กรณีผู้ถูกกล่ำวหำเป็นข้ำรำชกำรอัยกำรให้ถือเอำรำยงำนและเอกสำรของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของส ำนวน
กำรสอบสวนด้วย และเม่ือด ำเนินกำรได้ผลประกำรใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้มีค ำส่ัง
ลงโทษทำงวินัยหรือวันที่ได้มีค ำวินิจฉัยว่ำไม่มีควำมผิดวินัย 

ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ดูมำตรำ ๙๒,๙๓  
ข้อสังเกต  ง.  กรณีผู้ถูกกล่ำวหำเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ข้ำรำชกำรตุลำ

กำรศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง หรือข้ำรำชกำรอัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร โดยให้ถือเอำรำยงำนและเอกสำรของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของส ำนวนกำรสอบสวนด้วย 
และเม่ือด ำเนินกำรได้ผลประกำรใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้มีค ำส่ังลงโทษทำงวินัย
หรือวันที่ได้มีค ำวินิจฉัยว่ำไม่มีควำมผิดวินัย 

 
ในกรณีมีมูลควำมผิดทำงวินัย เม่ือผู้บังคับบัญชำได้รับงำยงำนจำก ปปช.แล้วต้องด ำเนินกำรตำมข้อใด 
ก. พิจำรณำส่ังลงโทษภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
ข. ส่งส ำเนำค ำส่ังลงโทษไปให้ ปปช.ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ออกค ำส่ัง 
ค. ให้พิจำรณำโทษทำงวินัยของผู้ถูกกล่ำวหำผู้นั้นตำมฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร ป .ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอีก 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ดูมำตรำ ๙๓,๙๒ 
 
ถ้ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของผู้บังคับบัญชำไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ข้อใดถูกต้อง 
ก. คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เสนอควำมเห็นไปยังนำยกรัฐมนตรี และให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจส่ังกำรตำมที่เห็นสมควร 
ข. คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะส่ังให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้ถูกต้องเหมำะสม 
ค. ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. แจ้งควำมเห็นไปยังประธำนคณะกรรมกำรตุลำกำร ประธำนคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลปกครอง 

หรือประธำนคณะกรรมกำรอัยกำร แล้วแต่กรณี 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ก.   “ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม” คือ กรณีไม่จ ำเป็น จึงต้องด ำเนินกำรโดยให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เสนอควำมเห็นไป

ยังนำยกรัฐมนตรี และให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจส่ังกำรตำมที่เห็นสมควร (ดูมำตรำ ๙๕)  // ส่วน ข .และ ค. ใช้กับกรณีจ ำเป็น 
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ข้อใดถูกต้อง 
ก. ให้มีกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดจ ำนวนไม่เกินห้ำคน 
ข. ให้มีกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน 
ค. ให้มีกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ  ง.  ดู ม.๑๐๓/๑๐ 
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดได้รับกำรแต่งต้ังโดยบุคคลตำมข้อใด 
ก. โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ข. โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ค. โดยพระมหำกษัตริย์ 
ง. โดยประธำนวุฒิสภำ 
ตอบ  ก.  ดู  ม.๑๐๓/๑๐  
 
ให้มีกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดจ ำนวนเท่ำไร 
ก.ไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินห้ำคน 
ข. ไม่น้อยกว่ำส่ีคนแต่ไม่เกินแปดคน 
ค. ไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ง. ไม่น้อยกว่ำหกคนแต่ไม่เกินแปดคน 
ตอบ  ก.  ดู ม.๑๐๓/๑๐    
 
บุคคลใดท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด 
ก. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ข. ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ปปช.คนหนึ่ง 
ค. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
ง. ข้ำรำชกำรกำรที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ปปช.แต่งต้ัง 
ตอบ  ค.  ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๐ วรรคสอง  ระวังจะสับสนกับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำร ปปช.จ. ตำมมำตรำ ๑๐๓/

๑๒  
 
ข้อใดเป็นเป็นลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปปช.จ. 
ก. เคยติดยำเสพติดให้โทษ 
ข. เคยถูกให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 
ค. เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดหม่ินประมำท 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ   ง.  ดู ม.๑๐๓/๑๐(ข)(๓)(๕)(๖)      
 
ข้อใดเป็นเป็นลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปปช.จ. 
ก. เคยถูกให้พักรำชกำรของรัฐวิสำหกิจ 
ข. ถูกจับ 
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ค. ถูกริบทรัพย์สิน  
ง. ไม่มีข้อถูก   
ตอบ   ง.  ตอบ   ง.  ดู ม.๑๐๓/๑๐(ข)(๒)(๖)(๗) 
ข้อใดเป็นเป็นลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปปช.จ. 
ก. พิกำร 
ข. ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกในควำมผิดฐำนหม่ินประมำท 
ค. ถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งเพรำะขำดประชุมตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ  ค.  ดู ม.๑๐๓/๑๐(๑)(๕)(๘) กล่ำวคือ ร่ำงกำยพิกำรและต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกในควำมผิดฐำนหม่ินประมำทไม่ใช่

ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๓/๑๐(ข)(๑)(๕) ส่วนถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งเพรำะขำดประชุมตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดเป็น
ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๐๓/๑๐(ข)(๘)   

 
ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปปช.จ. 
ก. รับรำชกำรในระดับไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกอง 
ข. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำส่ีสิบห้ำปีบริบูรณ์ 
ค. เป็นผู้ซึ่งองค์กำรพัฒนำเอกชนที่มีกฎหมำยรับรองและปฏิบัติงำนมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปีโดยองค์กำร

พัฒนำเอกชนให้กำรรับรอง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ดู ม.๑๐๓/๑๐(ก)(๔)(๕) 
 
ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปปช.จ. 
ก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์หรือมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ข. เป็นผู้ซึ่งองค์กรวิชำชีพที่มีกฎหมำยรับรองและปฏิบัติงำนมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปีโดยองค์กรวิชำชีพให้กำร

รับรอง 
ค. เคยรับรำชกำรในระดับไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกอง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ดู ม.๑๐๓/๑๐(ก)(๔)(๕) 
 
ข้อ  ๖๐.  คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดจะต้องมีผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กร

ต่ำงๆ เข้ำร่วมจ ำนวนเท่ำไร 
ก. ๕ หน่วยงำนหรือองค์กร 
ข. ๗ หน่วยงำนหรือองค์กร 
ค. ๘ หน่วยงำนหรือองค์กร 
ง. ๙ หน่วยงำนหรือองค์กร 
ตอบ  ง. ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๒ วรรคหนึ่ง 
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ข้อ  ๖๑.  ตำมข้อ ๖๐ แต่ละหน่วยงำนหรือองค์กรน้ัน จะต้องส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดหน่วยงำนหรือองค์กรละกี่คน 

ก. ๑ คน 
ข. ๒ คน 
ค. ๓ คน 
ง. ๔ คน 
ตอบ  ก.  ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๒ วรรคหนึ่ง 
 
บุคคลใดท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด 
ก. บุคคลตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด 
ข. ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ป.ป.ช. คนหนึ่ง ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. แต่งต้ัง 
ค. ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ป.ป.ช. คนหนึ่ง ตำมที่เลขำธิกำรแต่งต้ัง 
ง. บุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด 

แต่งต้ัง 
ตอบ   ค.  ดู มำตรำ ๑๐๓/๑๒ วรรคส่ี 
 
บุคคลใดแต่งต้ังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด 
ก. ประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ข. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด 
ค. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ง. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ตอบ   ค.  ดู มำตรำ ๑๐๓/๑๒ วรรคส่ี 
 
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร ปปช.จ. ได้ ก็ให้ด ำเนินกำรตำมข้อใด 
ก. ให้ด ำเนินกำรไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
ข. ให้ด ำเนินกำรไปตำมที่ผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กรที่เหลือประชุมเลือกกันเองเข้ำมำให้ครบ 
ค. ให้ด ำเนินกำรไปตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำหนด 
ง. ให้ยื่นเร่ืองต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยส่ังกำร 
ตอบ  ก. ดู มำตรำ ๑๐๓/๑๒ วรรคห้ำ 
 
ผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กรในแต่ละจังหวัดท่ีจะท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ประจ ำจังหวัดคือข้อใด 
ก. ชมรมครู อำจำรย์  
ข. ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
ค. สหภำพแรงงำน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ง.   ดู ม.๑๐๓/๑๒(๑)(๒)(๓)  
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ข้อใดไม่ใช่ผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กรในแต่ละจังหวัดท่ีจะท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตประจ ำจังหวัด 

ก. ชมรมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
ข. ชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเขตดุสิต 
ค. กลุ่มลูกจ้ำงกำรไปฟ้ำนครหลวง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ง.   ดู ม.๑๐๓/๑๒(๑)(๒)(๓)  
 
ผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กรในแต่ละจังหวัดท่ีจะท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ประจ ำจังหวัดคือข้อใด 
ก. สภำหอกำรค้ำจังหวัดหรือสภำอุตสำหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนำคำรพำณิชย์จังหวัด 
ข. กลุ่มอำสำสมัคร 
ค. องค์กรเอกชน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ดู ม.๑๐๓/๑๒(๔)(๕)(๖)  
 
ข้อใดไม่ใช่ผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กรในแต่ละจังหวัดท่ีจะท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตประจ ำจังหวัด 
ก. ชมรมแม่บ้ำน 
ข. มูลนิธสัิตว์  
ค. คณะบุคคลผู้เล้ียงกุ้งแห่งประเทศไทย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ดู ม.๑๐๓/๑๒(๔)(๕)(๖)  
 
ข้อใดเป็นผู้แทนหน่วยงำนหรือองค์กรในแต่ละจังหวัดท่ีจะท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตประจ ำจังหวัด 
ก. องค์กรเกษตรกร 
ข. สมำคมหรือชมรมส่ือมวลชน 
ค. หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ง. ม.๑๐๓/๑๒(๗)(๘)(๙)  
ในกำรแต่งต้ังกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด ให้มีคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งมีจ ำนวนกี่คน 
ก. ๕ คน 
ข. ๗ คน 
ค. ๙ คน 
ง. ๑๑ คน 
ตอบ  ค. ดู ม.๑๐๓/๑๐ 
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หำกท่ำนต้องกำรเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติประจ ำจังหวัด จะต้องยื่นควำม
ประสงค์ต่อบุคคลใดต่อไปนี้ 

ก. ประธำนคณะกรรมกำร ปปช. 
ข. ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
ค. เลขำธิกำร ปปช. 
ง. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ตอบ  ข.  ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๓(๑)    
 
ให้คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดต้องจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ

จ ำนวนกี่คน 
ก.๗ คน 
ข. ๙ คน 
ค. ๑๘ คน 
ง. ๒๑ คน 
ตอบ  ค.  ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๓(๒) ให้คณะกรรมกำรสรรหำจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจ ำนวนสองเท่ำของกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดในแต่ละจังหวัด 
ให้กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกี่ปี 
ก. ๑ ปี 
ข. ๒ ปี 
ข. ๓ ปี 
ง. ๔ ปี 
ตอบ  ง.  ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๕ 
ให้กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดไม่ว่ำในจังหวัดใด ด ำรงต ำแหน่งได้กี่วำระ 
ก. ไม่เกินหน่ึงวำระ 
ข. ไม่เกินสองวำระ 
ค. ไม่เกินสำมวำระ 
ง. ไม่เกินส่ีวำระ 
ตอบ  ก.  ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๕ 
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด 
ก. กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระต้องปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำ

กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด ซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 
ข. เม่ือส้ินสุดวำระของกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดชุดเดิม ให้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกกรรมกำร

ชุดใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันส้ินวำระ 
ค. ให้กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดด ำรงต ำแหน่งนับแต่วันที่ได้รับเลือก 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ก. ดูมำตรำ ๑๐๓/๑๕  สังเกต  :  กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรชุดใหม่ กรณีชุดเดิมส้ินสุดลงนอกจำกส้ินสุดตำมวำระ

ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๓/๑๗ 
--------------------------------------------***---------------------------------------- 


